Popis Vašeho zařízení AeroSystem®

Dálkový ovladač zařízení AeroSystem®

TECHNICKÉ ÚDAJE
Frekvenční rozsah: -6DB při 52Hz a 20Khz
Výkon zesilovače: Subwoofer 1 x 60W + postranní reproduktory 2 x 30W
Velikost reproduktorů: subwoofer 5,25 palce / postranní 3 palce
Zdroj napětí: 230 V- 50 Hz
Vstupy: 3,5 mm minikonektor
USB konektor s dekodérem WMA a MP3
30-pinový konektor pro iPod
Výška: 42,7 palců (1 085mm)
Průměr: 10,2 palců (260mm)
Hmotnost: 14,6 kg
Materiál: Vysoce odolné borokřemičité sklo a nerezová ocel

\

Vaše zařízení AeroSystem® se dodává s následujícím příslušenstvím:
Adaptér (malý)
Adaptér (střední)
Adaptér (velký)
Adaptér (extra velký)

Kryt
Savka
Dálkový ovladač včetně baterie
Návod k obsluze

Kompatibilní výrobky jsou uvedeny v Příloze 1.

<MENU>:

Tlačítko Menu

<BASS>:

Tlačítko aktivace Subwooferu

<AUX>:

Přepínač na přehrávání z externího
zdroje z Line-in vstupu/USB nebo
dokovací stanice pro iPod nebo
iPhone

<MUTE>:

<+/->:

Klávesa ztlumení zvuku (-20dB)
Je-li aktivováno ztlumení, LED dioda
ON/OFF bliká
Tlačítka zvýšení / snížení hlasitosti
Tlačítko přehrávání/pauza. Pro
zastavení přehrávání (režim stop)
přidržte tlačítko déle než 1 sekundu.
Přechod na následující skladbu
Přechod na předchozí skladbu.

Průvodce pro rychlé uvedení AeroSystem® do provozu

5 – Vložte do konektoru příslušný adaptér kompatibilní s iPhonem nebo
iPodem.

1 – Šetrně vybalte své zařízení AeroSystem®.
Zařízení AeroSystem® obsahuje skleněné součásti. Při rozbalování prosím
postupujte se zvýšenou pečlivostí.
Důrazně doporučujeme rozbalovat výrobek ve spolupráci s jinou osobou.
Pro zajištění dostatečného odvětrávání umístěte svůj AeroSystem® alespoň do
vzdálenosti 40 cm od jiných elektrických zařízení a neblokujte přístup vzduchu do
všech ventilačních otvorů v přístroji. Postavte
svůj AeroSystem® na rovný a stabilní povrch.
2 – Zapojte AeroSystem® do elektrické
zásuvky.
Viz kapitola Údržba a péče na straně 9.

3 – Zapněte zařízení AeroSystem® (tlačítko <On/Off> se nachází v zadní
části podstavce zařízení).

4 – Pomocí savky sejměte ze zařízení horní kryt.

6 – Vložte svůj iPhone nebo iPod do dokovací stanice Zařízení AeroSystem®
je teď připraveno přehrávat zvuk z připojeného zařízení.

Obsluha Vašeho zařízení AeroSystem®

Ovladač zvuku

První vstupní zdroj: Dokovací stanice Apple (pro iPod/iPhone/iTouch, atd.)
Zařítení AeroSystem® začne přehrávat z připojeného přístroje Apple, i když je
současně připojeno jiné zařízení přes USB port nebo vstup Line-in.

na zařízení AeroSystem®

Pokud AeroSystem® právě přehrává zvuk, můžete (krátkým) stiskem tlačítka
zvuk ztlumit (zároveň přerušíte přehrávání – aktivuje se pauza). Pokud podruhé
stisknete (krátce) tlačítko
hlasitostí.

, přehrávání skladby pokračuje se stejnou

Pro zvýšení hlasitosti přehrávání stiskněte a přidržte tlačítko
přehrávání.
Uvolněním tlačítka

Třetí vstupní zdroj: AeroSystem® začne přehrávat ze vstupu Line-in, pokud není
postaven žádný výrobek Apple v dokovací stanici Apple ani není připojeno žádné
zařízení přes USB port.

kdykoli v průběhu

nastavení hlasitosti stabilizujete v aktuální hladině.

Pokud znovu stisknete a přidržíte tlačítko
snižovat.

Druhý vstupní zdroj: USB přehrávač pro USB paměť.
AeroSystem® začne přehrávat z USB vstupu, pokud není postaven žádný
výrobek Apple v dokovací stanici Apple.

, začne se hlasitost přehrávání

Tato funkce využívá tlačítka ovládání hlasitosti
, aby uživatel mohl regulovat
hlasitost zvuku, pokud zrovna nemá po ruce dálkový ovladač nebo pokud je baterie
v něm vybita.

Signály LED kontrolky na tlačítku ovládání hlasitosti
Kontrolka LED krátce bliká v intervalu dvou sekund, pokud je AeroSystem® v
režimu ztlumení nebo pauzy. Kontrolka LED svítí nepřerušovaně, pokud je
zařízení v režimu přehrávání.
Kontrolka LED reaguje bliknutím na stisknutí kteréhokoli tlačítka na dálkovém
ovladači. Funkcí tohoto bliknutí je potvrzení, že povel z dálkového ovladače byl
přijat.
Pozn.: dálkový ovladač musí být namířen na zařízení AeroSystem®.
Funkce Boost Bass na dálkovém ovladači:
Je-li funkce Boost Bass vypnuta, dioda LED krátce bliká. Pokud je funkce Boost
Bass zapnuta, LED dioda bliká s delším rozsvícením.
Zařízení AeroSystem® lze používat se 3 různými zvukovými vstupy:
iPhone/iPod, USB a vstup Line-in.
Pro přepínání mezi jednotlivými vstupy stiskněte tlačítko <AUX> na dálkovém
ovladači.

Obsluha dálkového ovladače
Listování v paměti Vašeho iPhonem nebo iPodem

AeroSys

Pokud stisknete tlačítko <MENU>, vstoupíte do menu Vašeho iPhonu nebo
iPodu.
Jakmile stisknete tlačítko <MENU>, dálkový ovladač přejde do režimu listování
(tzv. navigace).
Navigační režim se automaticky ukončí po 15 sekundách. Pro rychlé opuštění
tohoto režimu stiskněte tlačítko <BASS>. V režimu navigace slouží tlačítka <+>
a <-> pro posun směrem nahoru nebo dolů v menu a tlačítko
má funkci
klávesy <Enter>.
Listování v paměti Vašeho USB disku
Pro přechod na následující skladbu stiskněte tlačítko
předchozí skladbu stiskněte tlačítko
.
Pro přechod na následující složku přidržte tlačítko
Pro přechod na předchozí složku přidržte tlačítko

. Pro přechod na
po dobu 2 sekund.
po dobu 2 sekund.

Listování v přístroji připojeném přes vstup Line-in
Pro navigaci v externím přístroji v režimu Line-in použijte příslušné externí zařízení
<AUX>.

Pokyny ve vztahu k baterii
Údržba a péče
Údržba může zahrnovat pravidelné čištění zařízení AeroSystem® a v měnu
baterie v dálkovém ovladači.
Čištění
Před čištěním zařízení AeroSystem® vypněte a vytáhněte jej z elektrické zásuvky.
Pro čištění vnějších částí zařízení používejte měkký a suchý kus látky, jako je např.
přiložená utěrka.
NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO SPREJE.
ZABRAŇTE VYLITÍ TEKUTIN NEBO ZAPADNUTÍ JAKÝCHKOLI PŘEDMĚTŮ DO
KTERÉHOKOLI Z OTVORŮ V ZAŘÍZENÍ AEROSYSTEM®.
Výměna baterie v dálkovém ovladači
Pokud dálkový ovladač přestane fungovat nebo se zdá, že jeho dosah se
zmenšuje, je čas vyměnit jeho baterii.
Krok 1 / Pomocí okraje mince mírně
otočte kryt baterie v protisměru
hodinových ručiček.

Krok 2 / Vyměňte baterii za novou se
stejným modelovým číslem (CR2032).
Kladný pól (+) přitom musí směřovat
nahoru.

Krok 3 / Znovu přiložte kryt baterie a
otočte jím ve směru hodinových ručiček,
dokud neucítíte, že je kryt v poloze zaaretován.

− Výměnu baterie musí provádět dospělá osoba.
− Baterie nesmí být zkratovaná.
− Použitá baterie musí být vyměněna.
POZOR : Pokud baterii vyměníte nesprávným způsobem, vzniká riziko exploze.
Nová baterie musí mít stejné modelové číslo jako stará baterie.
− Nevhazujte baterii do ohně, jinak může dojít k její explozi nebo vytečení.
Použité baterie likvidujte předepsaným způsobem.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Toto balení obsahuje samotný výrobek AeroSystem®, dálkový ovladač a 4
adaptéry pro různé výrobky značky Apple, které umožňují jejích bezpečné a
spolehlivé připojení k zařízení AeroSystem®. Vyjměte všechny součásti
z kartonu a sejměte veškerý obalový materiál z výrobku. Doporučujeme,
abyste si ponechali všechny obalové materiály pro případ, že bude nutné
přístroj opravit.
Obal je nutný pro zajištění bezpečné přepravy zařízení AeroSystem®.
Postavte zařízení AeroSystem® na rovný a stabilní
povrch. Zařízení by nemělo být postaveno v místě
vystaveném přímému působení slunečního záření
nebo v blízkosti zdrojů vody, vlhkosti, tepla, prachu,
vibrací nebo silných magnetických polí.
Pro zajištění co možná nejlepší kvality zvuku Vašeho
zařízení AeroSystem® důrazně doporučujeme u všech
mp3 nebo wma souboru nastavení komprese na 256
kb nebo vyšší.

První pomoc před kontaktováním technické podpory
Řešení problémů s Vaším výrobkem
Pokud máte jakékoli dotazy ve vztahu ke kompatibilitě Vašeho iPodu/iPhonu se
zařízením AeroSystem® Tower, navštivte stránku www.jarre.com, kde naleznete
nejaktuálnější informace.
Problém

Možná příčina problému

Chybí zdroj napájení.

Ze zařízení
AeroSystem® není
slyšet žádný zvuk

Hlasitost je příliš nízká.
Váš iPod nebo iPhone nemá
v paměti uloženy žádné skladby
nebo nefunguje.
Připojený výrobek Apple je
v režimu <stop> nebo v režimu
<pauza>.

Zařízení nelze
zapnout

Zástrčka není zcela připojena do
zásuvky.

Baterie v ovladači je vybita.
Dálkové ovládání
nefunguje

Senzor není v dostupném dosahu
dálkového ovladače.
Vložili jste baterii do nesprávné
polohy.

iPod nereaguje nebo
se nenabíjí

Bezpečnostní pokyny
Důležité informace ve vztahu k bezpečnosti výrobku

POZOR – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Přístroj neotevírejte!

Možná řešení
Zkontrolujte, zda je elektrická
zástrčka připojena k zásuvce se
střídavým proudem a zda je spínač
přepnut do polohy < On >.
Zkontrolujte, zda je vypnuta
funkce „polovičního ztlumení“
(dioda LED nebliká). Zvyšte
hlasitost.
Zkontrolujte funkci ostatních vstupů
(USB nebo Line-in); pokud jsou
tyto vstupy v pořádku, zkuste
připojit jiný výrobek Apple.
Zkontrolujte na displeji výrobku
Apple, zda se právě přehrává
skladba.
Zkontrolujte, zda je zástrčka
správně připojena do zásuvky.
Zkuste odpojit a znovu zapojit
zařízení AeroSystem® do
elektrické zásuvky.
Vyměňte baterii (viz strana 9).
Zkontrolujte, zda není mezi
dálkovým ovladačem a přijímačem
infračerveného signálu.
Otevřete kryt baterie v dálkovém
ovladači a zkontrolujte, zda (+) pól
baterie směřuje nahoru

iPod není zcela připojen do
konektoru dokovací stanice.

Odpojte a znovu připojte iPod

Zvolený adaptér neodpovídá modelu
výrobku Apple.

Zkontroluje návod k obsluze a
přesvědčte se, zda použitý adaptér
odpovídá výrobku Apple, který
používáte.

Nikdy se nepokoušejte otevírat přístroj, jinak hrozí zasažení elektrickým proudem.
V rámci ochrany proti požáru a úrazu elektrickým proudem nepřipojujte napájecí
kabel k prodlužovacímu kabelu, externím zásuvkám ani jiným příslušenstvím s
výjimkou případů, kdy nelze zástrčku kabelu plně připojit do zásuvky a když
nemáte k elektrické zásuvce přístup.
Pro zabránění nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem tento výrobek
nevystavujte působení deště nebo vlhkosti.
Zdroj napětí
Tento výrobek je konstruován tak, aby fungoval s napájením 230V – 50Hz.
Připojením tohoto výrobku k jinému zdroji napájení může dojít k poškození
výrobku.
Důležité pokyny
1 Přečtěte si návod k obsluze, dodržujte pokyny v něm uvedené a návod si
ponechte pro budoucí potřebu.
2 Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
3 Výrobek čistěte pouze pomocí měkkého a suchého kusu látky. Nikdy
nepoužívejte tekuté čistící prostředky, neboť tyto mohou výrobek poškodit.
4 Výrobek neumisťujte do míst vystavených slunečnímu záření nebo do
blízkosti jakéhokoli elektrického spotřebiče, který vytváří teplo - např.
elektrické ohřívače, nebo do prostoru nad jiným Hi-Fi výrobkem, který
vytváří teplo. Vyhněte se místům s malou ventilací, vysokou prašností,
vlhkostí nebo s výskytem vibrací.
5
Pokud se Vám nedaří řádně zapojit zástrčku zařízení do elektrické zásuvky
ve zdi, musíte kontaktovat elektrikáře.
6 Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřekážel a aby na něj nešlapaly osoby.
7 Než výrobek zapnete, ujistěte se, zda je napájecí kabel rádně připojen.
8 Používejte pouze náhradní díly a příslušenství určená výrobcem zařízení.
9 V případě bouřky, nebo pokud zařízení po delší dobu nebudete používat,
odpojte jej od elektrické sítě.
10 Pro provádění údržby/oprav kontaktujte kvalifikovaného pracovníka. Pokud
dojde k jakémukoli poškození zařízení, bude nutné provést jeho
údržbu/opravu.
11 Pro omezení nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem je
zakázáno výrobek vystavovat působení kapek z vodních rozprašovačů.
Nikdy se nepokoušejte výrobek sami otevírat.
12 Pokud je nutné změnit umístění výrobku, ujistěte se, že jste vypnuli hlavní
spínač, a následně odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

13 Při přemisťování manipulujte s výrobkem opatrně, aby nedošlo k úrazu
následkem převržení zařízení.
14 Hlavní vypínač a tlačítka používejte způsobem uvedeným v návodu
k obsluze.
15 Na zařízení ani do jeho blízkosti neumisťujte žádné zdroje otevřeného
plamene jako např. zapálené svíčky. Baterii dálkového ovladače
nevystavujte nadměrným teplotám – např. působením slunečního záření,
ohně apod.
16 Tento výrobek obsahuje malé části, u nichž hrozí nebezpečí spolknutí.
Zabraňte dětem do 3 let věku v přístupu k němu.
17 Elektrická zástrčka napájecího kabelu slouží jako prostředek k odpojení
zařízení od sítě. K tomuto prostředku musí být zachován přístup.
18 Zařízení nevystavujte kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a neumisťujte
předměty naplněné kapalinami (jako např. vázy) na zařízení nebo do jeho
blízkosti.
19 Tento výrobek je v souladu s Nízkonapěťovou směrnicí č. 2006/95/ES a
Směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě č. 2004/108/ES.
Důležité informace ve vztahu k životnímu prostředí
Tento výrobek byl zkonstruován v souladu s mezinárodními normami,
které omezují používání nebezpečných látek (RoHS) v elektrických
spotřebičích a možnosti recyklace některých materiálů (WEEE). Informujte
se o způsobu likvidace tohoto výrobku.
Na bateriích nebo obalových materiálech je vytištěn tento symbol;
znamená, že s bateriemi dodanými společně s Vaším výrobkem se nesmí
nakládat jako s jiným domácím odpadem.
Tento výrobek je navržen pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
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